
 
 

Informace pro členy ČRS MO Hluboká nad Vltavou 
 

 Výbor MO oznamuje všem členům našeho spolku, že od 1.12.2016 v souladu 
s Usnesením územní konference ČRS – JčÚS, ze dne 6.10.2015, a schůze výboru MO ČRS ze 
dne 2.11.2016, bude ze strany DK MO ČRS věnována zvýšená pozornost vyplněným sumářům 
a jejich kontrole. 

Dále bude možné v rámci výdeje povolenky oznámit ochotu osobně se podílet na práci 
v rámci rybochovného zařízení, respektive revíru MO. Žádáme Vás proto o sdělení, zda jste 
ochotni (i část) brigádní povinnosti odpracovat, či jiným způsobem v rámci svých mož-
ností přispět k chodu spolku. 

 

Dále připomínáme, že: 
 

CHYBNĚ VYPLNĚNÉ SUMÁŘE NELZE PŘIJÍMAT KE ZPRACOVÁNÍ 
  

 Nevyplněné, nedostatečně vyplněné nebo chybné sumáře úlovků a docházek, je povinen 
rybář opravit v souladu s požadavky ČRS, jinak je lze považovat za sumáře neodevzdané.  
 

Platí v plné míře i pro povolenky k lovu ryb zasílané poštou nebo vhozené do schránky MO ! 
 

 Povinností rybáře je vrátit povolenku do 15 dnů od skončení doby její platnosti. Podle 
Statutu SRH na rybářských revírech v oblasti působnosti JčÚS ČRS, za každý pozdě ode-
vzdaný sumář úlovků (po 15. 1.) zaplatí držitel povolenky poplatek ve výši 100,- Kč. 
V případě zaslání poštou doporučeně rozhoduje datum poštovního razítka. 
 

 Všechny členy našeho spolku žádáme o pochopení výše uvedených požadavků.  
 

Informace pro uchazeče o členství v ČRS (nové členy) 
 

Termíny zkoušek uchazečů pro vydání prvního rybářského lístku pořádané MO Hluboká nad Vltavou 
(závisí na vývoji epidemiologické situace a opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR): 

 
Termín školení a následné zkoušky Termín uzávěrky přihlášek (viz níže)

13. leden 2022 - 17:00 11. leden 2022 – 17:00 
10. únor 2022 - 17:00 8. únor 2022 – 17:00 

10. březen 2022 - 17:00 8. březen 2022 – 17:00 
14. duben 2022 - 17:00 12. duben 2022 – 17:00 
12. květen 2022 - 17:00 10. květen 2022 – 17:00 
9. červen 2022 - 17:00 7. červen 2021 – 17:00 

8. září 2022 - 17:00 6. září 2022 – 17:00 
13. říjen 2022 - 17:00 10. říjen 2022 – 17:00 

10. listopad 2022 - 17:00 8. listopad 2022 – 17:00 
 

Místo konání v sídle spolku – Mánesova 829, 37341 Hluboká nad Vltavou (zde) 
 

Uchazeči jsou povinni se předem nejpozději 48 hodin před vypsaným termínem školení a 
zkoušky objednat telefonicky (na čísle 779990153 nebo 603329881) nebo elektronicky 

(mo.hluboka@email.cz). Bez předchozí registrace není možné se školení a zkoušky zúčastnit. 
Poplatek za školení dospělí 299,- Kč, mládež 199,- Kč. 

V případě přihlášení do ČRS MO Hluboká nad Vltavou, je zápisné (200,-/100,- Kč) součástí poplatku. 
 

Výbor ČRS MO a Dozorčí komise ČRS MO Hluboká nad Vltavou 


